
 

Az MSSZ minősítő versenybírói tanfolyamot szervez 2022.09.02-04. között 

 

Helye: MSSZ versenyterme, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. 

Képzési idő 18 óra, Vizsgáztatás + 2 óra (hozzávetőlegesen 45 perces órarenddel). 

Beérkezés és regisztráció 2022.09.02. (péntek) 09:00-09:45-ig (kezdés 10:00-kor). 

A tanfolyamot minimum 10 fő jelentkezése esetén rendezzük meg. 

Jelentkezési határidő 2022.08.26. (péntek) 17:00-ig! 

Jelentkezni és informálódni az alábbi e-mailen vagy kivételes esetekben telefonon lehet. 

e-mail: versenyiroda@chess.hu Tel.: Gyömbér Tamás, +36-70-427-0100 

Részvételi díj: Egységesen 10 000 Ft. 

 

Minden II. osztályú minősítéssel rendelkező jelentkező eredményes vizsga esetén a szabályzatban 

előírt normák teljesítését követően I. osztályú minősítést kaphat. A sikeres vizsga 3 évig érvényes. 

A tanfolyam kezdetéig versenybírói végzettséggel nem rendelkező nevezők, résztvevők 

eredményes vizsga esetén II. o. minősítést érhetnek el, a 16-18 év közötti jelentkezők ifjúsági 

versenybíró minősítést kaphatnak. 
A „GY” („házi”) besorolással rendelkező jelentkezők II. o. minősítést érhetnek el. 

 

II. osztályú versenybíró jogosult: 

- az országos versenyigazgató szakmai elbírálása alapján országos csapatbajnoki mérkőzések, 

osztályozók levezetése; 

- hazai tornák segédbírói feladatainak ellátása; 

- megyei, városi csapatbajnokságok levezetése; 

- megyei, városi gyermek és ifjúsági versenyek levezetése; 

- országos és megyei diákolimpiák bírói feladatát látja el; 

- szabadidős egyéni és csapatbajnoki (fő)bírói teendőinek ellátása. 

 

Az ifjúsági versenybírók kizárólag nagykorú főbíró felügyelete mellett végezhetnek versenybírói 

tevékenységet, az alábbiak szerint: 

- hazai tornák segédbírói feladatainak ellátása; 

- megyei, városi gyermek és ifjúsági versenyek segédbírói feladatainak ellátása; 

- országos és megyei diákolimpiák segédbírói feladatainak ellátása; 

- szabadidős egyéni versenyek segédbírói feladatainak ellátása. 

 

Oktatási Témák: 
- FIDE Játék és Versenyszabályok előírásai (Laws of Chess) 

- FIDE értékszám szerző szabályzata 

- Swiss Master, Swiss Manager program bemutatása, általános ismertetése 

- FIDE svájci rendszerű versenyek rendszere, párosítási elmélete 

- MSSZ Versenyszabályzatának (CsB-i) kezelése  

- Digitális órák, mechanikus sakkórák általános ismertetése, kezelésük gyakorlása 

 

A tanfolyam tervezett vázlatos programja: 

 Szept. 2. 09:45-ig beérkezés, regisztráció (a részvételi díj befizetése) 

  10:00-12:45 előadás, 13:00-14:00 ebédszünet, 14:00-19:00 előadás 

 Szept. 3. 09:00-12:45 előadás, 13:00-14:00 ebédszünet, 14:00-19:00 előadás  

 Szept. 4. 09:00-11:40 a sakkórák kezelése, Vizsga 12:40-től tesztlap alapján. 

 

Amennyiben jelentkezik a tanfolyamra, kérem, írja meg FIDE (vagy KOMIR) azonosítóját, 

versenybírói minősítését és bírói gyakorlatát, email címét és telefonszámát, valamint levelezési 

címét! 


